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                               Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

   - Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. 
 

           

Nhằm kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của Sở, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng 

Phòng Tư pháp cấp huyện triển khai đến công chức, viên chức, người lao động 

gương mẫu quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc nội dung các văn 

bản sau đây:  

1. Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh về ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại An Giang. 

Trong đó lưu ý: 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể 

Omicron tại cơ quan, doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hoạt động theo dõi 

sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện và thông báo sớm 

cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương những 

trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có liên quan người nhập cảnh, trường hợp 

nghi ngờ tái nhiễm COVID-19 để thực hiện xét nghiệm kiểm tra (Thực hiện cách 

ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần (F1)). 

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung truyền thông công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú trọng đến biến thể Omicron theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế và cơ quan truyền thông (như thực hiện hiệu quả nguyên 

tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân,…).  

2. Công văn số 17/UBND-KGVX ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng 

mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2. Trong đó lưu ý: 

Khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là biến thể Omicron, 

thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh 

sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện 

cách ly y tế kịp thời. 

3. Kế hoạch số 78/KH-STTT ngày 27/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về thông tin, tuyên truyền và triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, 



 

chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Trong đó lưu ý: 

Giao Ban Biên Cổng thông tin điện tử Sở đăng kế hoạch này lên Cổng thông 

tin điện tử của Sở để công chức, viên chức, người lao động và người dân biết nội 

dung thông tin, tuyên truyền và triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, 

chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay (Như tổng đài tư vấn 

(0296)1022, ứng dụng PC-Covid, “Sổ sức khỏe điện tử”,…)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TH. 
(Đính kèm các văn bản nêu trên) 
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